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 2020פרוטוקול ישיבה של ועדת איכות הסביבה פברואר 

         נוכחים: שוקי ליס, ערן פרידלר, אורית קורין, הגר ראובני, הילית שצקין, 
 מישל חכים, עידית אריאל.

 גפן. , ליאתארז נבצר מהם להגיע: שגית

 19אושר פרוטוקול ישיבה נובמבר  .1

כיצד הפארק יראה מנקודות ) ראות חיצוניתנ –פארק תעשיה מבוא כרמל  .2
 .(שונות במרחב הביוספרי

, דוד אלחנתי אדריכל הנוף של מוזמנים: ניסים אפרים יו"ר פארק תעשיה
 פארק התעשיה.

 
לאחר הקרנת סרט הדמיה על הנוף בתוך פארק התעשיה הוזכרו הנושאים 

 הבאים על ידי נציגי פארק התעשיה:

 יצועתוכנית שהופקדה לב –תב"ע  •

 אחריות –תוכנית בינוי  •

כרגע משרד הבריאות לא מאשר שימוש בהשקיה זו,  –מי קולחין  •
הצעתה נלקחה  –הילית שצקין הציעה את עצמה לעזרה בתחום 

 , במידת הצורך ייוצר איתה קשר בהתאם לסעיף.בחשבון

כגון: הפרדת פסולת, פנלים סולריים, שימוש במי –בניה ירוקה  •
 עוד זה דוגמאות.מזגנים להשקיה, יש 

 איזון בתוך פארק התעשיה –עבודות עפר  •

 רק השטחים המגוננים מחלחלים. –משטחי חלחול  •
  

התייחסות לנושא על ידי שוקי ליס "נראות פארק תעשיה מבוא כרמל כשילוב בנוף, 
 ביוספרי"."במרחב ה

 תעשיהכיצד ניתן להטמיע את פארק התעשייה בנוף הכללי. פארק במילים פשוטות: 
 כמודל להשתלבות בסביבה.

 עדיין אין תכנון מפורט  בנושא זה. –על פי הדיווח מאדריכל הנוף דוד אלחנתי 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 : ים הבאיםנושאה ו בנוסף הועל

, הנושא הורחב על ידי רמות מנשה-אליקים 672הרחבת כביש הצורך ב •
ומתחבר לפיתוח עסקי  ר פארק תעשיה מבוא כרמל"ניסים אפריים יו

  .ובי המועצה באזור )מרלוג רמת השופט(בייש

המועצה בנושא  בהנהלתלקיים דיון ץ ימלועדת איכות הסביבה ת •
 סובב פארק תעשיה. שביל אופנייםתכנון 

 סיכום:  
נושאים יועברו לראש המועצה עם המלצה להעלות כדיון בהנהלת המועצה  3

 ובהמשך לאישור חברי המליאה לביצוע ותמיכה בדרכי הפעולה. 

תוכנית אדריכלות הנוף החיצונית )סובבת הפארק( שתהיה משתלבת עם המונח  .א
 ביוספרי.

 משאבים, שיתופי פעולה –בדיקת נושא תכנון שביל אופניים עוקף פארק  .ב

לכמות רכבים שונה מהקיים היום עקב פיתוחים עסקיים  672כביש  התאמת  .ג
 הרחבות קהילתיות באזור ותיירות פנים וחוץ ארצית עתידית.

 

 עדכון נושאים שוטפים על ידי הגר ראובני מנהלת שחם והמרחב הביוספרי. .3

 .דיווח חיובי בנושא מעבר לשימוש כלים רב פעמיים במועצה •

 יעסוק בכל חלקי אכיפת חוקי עזר במועצה. –פקח מועצה חדש  •

קבלן מפנה ראשי לפינוי אשפה מוצקה. העברת  –פסולת מוצקה  •
 –שהפינוי יהיה על ידי היישובים כספים ליישובים במועצה על מנת 

 שנת ניסיון

יצא מידע למנהלי יישובים בנושא פינויי פסולת, ימים, טלפון  •
 התקשרות.

הגר ועידית ייפגשו  –עדות איכות הסביבה ביישובים וכנס שנתי לו •
 ויחליטו בנושא.

 

בהמשך לפניית תושבים מיישובי הגר דיווחה ש –קמיני עצים  •
הנזק שבשימוש קמיני עצים  : ושאהמועצה לראש המועצה בנ

לקיים דיון פתוח כך, ראש המועצה החליט לוההשלכות הבריאותיות 
 . , עדיין ללא תאריך יעדלכלל תושבי המועצה בנושא הקמינים

לדחות לבקש מראש המועצה להגר הומלץ ועדת איכות הסביבה, וב
 הבא.. יהיה רלבנטי לחורף 2020לכיוון סתיו  את הדיון בנושא קמינים

  סיכום : יתקיים המשך דיון על מנת שועדת איכות הסביבה תוכל  
 לגבש עמדה כללית לנושא זה.                    

 

 נושא כלים חד פעמיים נדחה לישיבה הבאה. .4
 

 רשמה : עידית אריאל

 


